
IZVILKUMI NO INFORMĀCIJAS, KO INTERESENTIEM  LM APROBĒTAS 
AĢENTŪRAS IEVIETO INTERNETĀ PAR ASV VIESU ĢIMEŅU PROGRAMU 

BĒRNIEM NO LATVIJAS 

NEW HORIZONS FOR CHILDREN
TULKOJUMS: “Gandrīz visi bērni, kas ienāk viesu ģimenēs tiek uzskatīt par adoptējamiem..Lūdzu 
saprotiet, ka adopcija ir mūsu programas dabīgs iznākums..20% ģimenes, kas piedalās viesu ģimeņu 
programā, to dara ar paredzējumu adoptēt. Turklāt, vairums bērni, kas piedalās viesu ģimeņu 
apciemojumos, tiek adoptēt pēc viesu ģimeņu apmeklējuma.”
“Most children who are hosted are deemed available for adoption..Please understand that adoption is anatural  
by-product of our program..20% of our families go into hosting with the idea of adoption. Hower, a majority of  
children hosted are adopted after being hosted.”

TULKOJUMS: “Bērnu Foto albumā ieskatieties, kādi bērni ir pieejami. Ieskatieties, kādi bērni ir 
pieejami no Ukrainas un Latvijas”.
“View the available children in the Children's Photolisting. View Available kids from Ukraine and Latvia.”

NIGHTLIGHT CHRISTIAN ADOPTIONS
TULKOJUMS:“Meklējam viesu ģimenes! Sūtiet e-pastu rhonda@nighlight.org, ja jūs varat uzņemt 
kādu Latvijas bērnu. Lūdzu paturiet prātā, ka priekšroka tiks dota vecākiem, kas paredz kļut par 
adoptētājiem.”
“We are looking for host families! E-mail rhonda@nightlight.org if you can host a Latvian child. Please keep in  
mind that preference will be given to propsective doptive parents.”

EVERY CHILD HAS A NAME™
TULKOJUMS:“Latvijas Tūre 2014 vasarā..sūtiet ē-pastu daniel@nightlight.org, ja jūs varat uzņemt 
Latvijas bērnu..Lūdzu paturiet prātā, ka..Bāreņu tūres arvien paliek efektīvākais veids kā atrast 
mīlošus vecākus bērniem, kas tādus gaida.”
“Summer 2014 Latvia Tour.. E-mail daniel@ nightlight.org if you can host a Latvian child..Please keep in  
mind..Orphan tours remain the most effective means of finding loving parents for waiting children.”

OPEN DOOR ADOPTION AGENCY
TULKOJUMS:“Orphan Hosting Program” — divas reizes gadā Leanna Dakaka vada mazu grupu 
uz Latvijas un Ukrainas bāriņu namiem. Tā meklē bērnus,  kuriem visvairāk noderētu dzīve mīlošā, 
stabīlā kristīgā ģimenē Amerikā. Viņi identificē bērnus, kuriem atļauts ceļot uz Ameriku 4-6 nedēļu 
vizītē,”
“Orphan Hosting Program”: Twice a year LeAnn Dakake leads a small mission to orphanages in Latvia and  
Ukraine. They look for children that could most benefit from experiencing life in a loving, stable, Christian family  
in America. They identify children that are eligible to come to America for a 4-6 week visit.”

TULKOJUMS: “Viesu ģimene var izmeklēt  bāreni, kuru viņi vēlas uzņemt ģimenē, izmantojot 
aizsargātu interneta foto listi, kurā ir jaunākās bērna bilde un īsa biogrāfija..Pieprasiet pieeju 
fotogrāfijām un citiem materiāliem.”
A host family is able to select the orphan they would like to host through a password protected on-line photo  
listing, which provides a recent photo and brief biography..Request access to pictures and materials.

CHILDREN OF ALL NATIONS/GREAT WALL OF CHINA ADOPTION
TULKOJUMS: “ Latvijas Labklājības ministrija 3 vai 4 reizes gadā izdod jaunāko informāciju par 
bērniem. Tas mums dod iespēju atjaunot mūsu sarakstus..Katra bērna profils satur divas vai trīs 
rindkopas par bērna īpašām vajadzībām..Jūs saņemsiet aprakstu par bērnu, kas satur arī viņa dzīves 
stāstu, medicīnīsko testu rezultātus un bildes..” 
“The Ministry of Welfare in Latvia issues updated profiles 3 to 4 times a year, allowing us to update our  
listings..Each child's profile includes two or three paragraphs explaining the type and severity of  the child's  
special needs..You will receive a description of the child, including the child's history, medical test results and  
photos..”
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